kimya endüstrisine bahar geliyor

yeﬂil kimya
Son y›llarda kimya endüstrisinin bir "imaj" sorunu oldu¤u kesin.
Her ne kadar kirlili¤i azaltmada ileri ad›mlar at›lm›ﬂ, halkla
iliﬂkiler departmanlar› s›k› çal›ﬂmalara giriﬂmiﬂse de insanlar›n akl›na öncelikle tüten bacalar, kirletilmiﬂ
nehirler ve yang›n ya da patlama tehlikesi geliyor.
Ne yaz›k ki kimya fabrikalar› toksik (zehirli) ve yan›c› organik çözücüleri a¤›rl›kl› olarak kullanmay›
sürdürdükleri sürece bu imajdan kurtulacaklar›
yok. Ayr›ca, dünya nüfusunun artmas› ve yaﬂam
standartlar›n›n yükselmesi (en az›ndan dünyan›n bir bölümünde) kimyasal üretim yöntemlerinin sürdürülebilir olmas›na engel. Artan talebi karﬂ›lamak üzere üretimin de artmas›yla her geçen
gün at›k düzeyi yükseliyor. Bu durumu farkeden kimyac›lar da yeni bir
yaklaﬂ›m›n gerekti¤ini düﬂünüyorlar. Bu nedenle kollar› s›vay›p, çevreye dost "yeﬂil" kimya anlay›ﬂ›n› yaﬂam›m›za katmaya çal›ﬂ›yorlar. Çevreye olabildi¤ince az zarar veren ve bu nedenle de üretimde daha az düzenleme gerektiren yeﬂil kimya, kirlili¤i en aza indirmeyi hedefleyen kimi ilkeleri benimsiyor. Gerçekte bu ilkelerin hiçbiri yeni de¤il; yeni olan, bunlar›n ilk defa bir araya getirilmesi.
“Yeﬂil" kimya alan›nda sürdürülen
en yo¤un çal›ﬂmalardan bir k›sm› çözücülerlerle ilgili olanlar. Kimya çevreleri
bugünlerde, hep baﬂlar›n› a¤r›tan, do¤aya zararl› çözücülerin yerine, alternatif çözümler geliﬂtirmekle meﬂgul.
Birçok araﬂt›rma grubu birçok farkl›
yöntem üzerinde çal›ﬂ›yor. ﬁimdilik
bunlar›n en bilinenleri, iki al›ﬂ›lmad›k
malzemenin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalar.
Bunlardan birincisi, süperkritik karbon
dioksit (CO2), di¤eri de oda s›cakl›¤›nda eriyik halde bulunan tuzlar. Çözücülerin yan›s›ra "yeﬂil" plastikler de oldukça gözde. Özellikle plastik endüstrisi yeﬂil plastik üretmenin çeﬂitli kolay
ve ucuz yollar›n› ar›yor.
Çevre dostu olmak iyi güzel de, yaln›zca çevresel yarar sa¤layan bir ﬂeye
giriﬂimcilerin para yat›rmayaca¤› da kesin. Çevresel yararlar›n›n yan›nda endüstri, süperkritik CO2, iyonik s›v›lar
ya da yeﬂil plastiklerin pratik ve ekonomik yararlar›n› da görmek istiyor.
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Çözücüler Yeﬂilleniyor
Yeﬂil kimyac›lar, tepkimelerde kullan›lan ve kimi zaman baﬂ belas› olan çözücüler konusunda yo¤un çal›ﬂmalar
sürdürüyorlar. Kimyasal tepkimeler çeﬂitli ortamlarda gerçekleﬂtirilebilir. S›v›lar içinde gerçekleﬂtirilen kimyasal tepkimeler, tepkimedeki moleküller daha
rahat kar›ﬂabildikleri için kontrolü kolay
ve daha h›zl›d›rlar. Ancak, çözücülerin
birço¤u kat› halde bulunur ve önceden
çözünmüﬂ olmalar› gerekir. 19. yüzy›lda
hekzan ve birçok alkolü içeren organik
çözücülerin kullan›lmaya baﬂlanmas›yla,
binlerce yeni kimyasal iﬂlem ve süreç
için kap›lar araland›. Ancak, birçok organik çözücü toksik, yan›c› ya da ucudur.
Ayr›ca organik çözücülerin geri dönüﬂümünü sa¤lamak oldukça zordur.
Normal koﬂullarda, s›k›ﬂt›r›lan bir
gaz s›v› hale geçer, ancak kendi kritik
s›cakl›¤› olan 31,1°C’de gaz halindeki
CO2 s›v›ya dönüﬂmüyor. Bu kritik s›-

cakl›k ve bas›nç de¤erinin üstündeki
süperkritik koﬂullar CO2’nin hem gaz
hem de s›v› özelliklerini bir arada göstermesini sa¤l›yor. Göreli olarak daha
yo¤un hale gelen CO2, bu sayede s›v›
halde oldu¤u zamandaki gibi yüksek
s›k›ﬂt›r›labilirlikte kal›yor ve di¤er gazlarla kolayca kar›ﬂabiliyor. Bu da onu
tepkimeye "hevesli" bir çözücü yap›yor. Bas›nç azalt›l›nca da CO2 yeniden
kullan›labilir gaz haline dönüﬂüyor.
Süperkritik CO2’ye en yayg›n olarak, kafeinsiz kahve yap›m›nda kafeinin kahve taneciklerinden ayr›ﬂt›r›lmas› iﬂleminde rastl›yoruz. Ne var ki kimyac›lar, CO2’yi tepkime çözücüsü olarak geliﬂtirmenin tahmin ettiklerinden
daha güç oldu¤unu kabul ediyorlar.
Bu do¤rultudaki çal›ﬂmalar›n 1980’lerde baﬂlat›ld›¤› düﬂünülürse, kimyac›lara hak vermemek elde de¤il.
Gerçekte kimi kilit reaktifler, süperkritik CO2’de çözünmüyor. Ancak
bu durum, kurutemizlemeciler için bir-

tak›m çarelerin geliﬂtirilmesine yarad›.
Beﬂ y›l önce yap›lan çal›ﬂmalarda, kimi
fluorokarbonlara ba¤land›klar›nda
CO2’de çözünebilen kullan›ﬂl› kimyasallar geliﬂtirildi. Deterjan gibi iﬂ gören
bu katk› bileﬂikleri, boya maddelerini,
katalizörleri ve hatta CO2 içindeki suyu
bile ay›rabiliyor.
1999’da Hangers Cleaners adl› bir
kurutemizleme firmas›, bu teknolojiyi
CO2 bazl› temizleme iﬂlemlerinde kulland›. Genelde giyisiler, perkloroetilen
adl› bir organik bileﬂik kullan›larak kurutemizleme iﬂleminden geçiriliyor. Ancak bu kimyasal, çevreye, sinir sistemine, karaci¤ere ve böbreklere zarar veren maddeler s›n›f›ndan. Fluorokarbon
katk› bileﬂikleri kullan›ld›¤›nda, ya¤ ve
kirler, s›v› CO2 kullan›ld›¤›ndaki gibi
baﬂar›yla çözündürülebiliyor. Ne yaz›k
ki bu fluorinli katk› bileﬂikleri, CO2’yi
ekonomik olarak birçok endüstriyel iﬂlemde kullan›l›r k›lmak için çok pahal›.
Ancak geçen y›l›n baﬂlar›nda, bir grup
araﬂt›rmac›, ucuz ve geniﬂ kullan›m alan› olan katk› bileﬂikleri geliﬂtirdiklerini
aç›klad›lar. Araﬂt›rmac›lar, polieter ve
polikarbonat polimerlerini bir araya getirerek, çözülemeyen reaktifleri CO2
içinden geçirebilecek uzun kopolimer
zinciri oluﬂturdular. Molekülün esnek
iskeleti ve CO2 ile polikarbonattaki reaktif grup aras›ndaki güçlü çekim, kopolimeri ve ona ba¤l› di¤er kimyasallar›
daha kolay çözünür hale getirebiliyor.
Bu yeni katk› bileﬂikleri fluorokarbon deterjanlar›ndan daha etkili ve neredeyse yüz kat daha ucuz. Daha ﬂimdiden birçok firma bu teknolojinin lisans›n› almak için s›raya girdi bile.

Katma De¤er
Önemli endüstriyel tepkimelerden
biri olan hidrojenleme (organik bir moleküle hidrojen eklenmesi) de süperkritik CO2 kullan›larak geliﬂtirilenlerden.
Nottingham Üniversitesi’nden Martyn

Poliakoff ve ekibince geliﬂtirilen teknolojiyle hidrojenin öneminin, organik
ürünler yap›m›nda bitkilerden elde edilen biyolojik moleküllerin kullan›m›n›n
giderek yayg›nlaﬂt›¤› kimya endüstrisinde artaca¤› tahmin ediliyor. Biyolojik besinlerden plastik üretmede, oksijen içeri¤ini önce hidrojen ekleyerek
azaltmak gerekiyor. Poliakoff’a göre,
süperkritik ak›ﬂkanlar bu tepkimelerin
ürünlerini iyileﬂtiriyor ve istenen ürünlerin kolayca elde edilmesini sa¤l›yor.
Buna ek olarak, ak›ﬂkanlar›n çözücülük özelliklerini, s›cakl›¤› ve bas›nc› art›rarak de¤iﬂtirmek de¤iﬂik ürünler elde etme olana¤› da tan›yor.
Solda CO2 s›v›
halde. Sa¤daysa
CO2 süperkritik
faza geçti¤inde
oluﬂan de¤iﬂiklikler
görülüyor. Kritik
s›cakl›k ve bas›nc›n
üstünde CO2 hem
s›v› hem de gaz
özelliklerini bir
arada gösterir.
Yeﬂil kimya bu
özellikten
yararlan›yor.

Kimya devlerinden DuPont firmas›
da Teflon plastik yap›m›nda kullan›lan
fluoropolimer üretiminde süperkritik
CO2’yi test edebilmek için 40 milyon
dolar yat›r›m yap›p, Kuzey Carolina’da
bir geliﬂtirme merkezi kurdu. Teflon,
Montreal Protokolü’nde kullan›m›n›n
yavaﬂ yavaﬂ kald›r›lmas› karar› al›nan
ve ikamesi sorun yaratan klorofluorokarbon kullan›larak üretildi¤inden, DuPont alternatif çözümler ar›yor. E¤er
bu yöntem DuPont’un üretimi için uygun görülürse firma bu teknolojiyle
235 milyon dolarl›k bir ek yat›r›m daha
yapacak.

‹yonik S›v›lar
Bütün bu marifetlerine karﬂ›n, süperkritik CO2 ne yaz›k ki tüm kimyasal
iﬂlemler için uygun de¤il. Birçok ürünün ticari de¤eri böyle bir teknoloji de¤iﬂimini karﬂ›layamayacak derecede
düﬂük. Ayr›ca kimi reaktifler ve katalizörler CO2’de çözünmüyor.
Yeﬂil kimyac›lar›n bu durumlar için
baﬂvurduklar› cansimidiyse, düﬂük s›Kas›m 2001 95 B‹L‹M ve TEKN‹K

cakl›kta eriyik halde bulunan tuzlar
olarak bilinen iyonik s›v›lar. Tuzlar genellikle yüksek s›cakl›klarda eriyen
kristal halindeki kat›lard›r. Tuzu oluﬂturan iyonlar aras›nda etkileﬂimli bir
çekim bulunur. Ters yüklü iyonlar, küçük ve ayn› boyda oldu¤undan aralar›ndaki çekim gücü, bunlar› birbirlerinden ay›rabilmek için çok fazla enerji
gerektiren güçlü bir yap› oluﬂturur.
Ama bu denge fazladan pozitif iyon
kullan›larak bozulursa, bütün yap› zay›flar ve molekül içindeki çekim gücünün azalmas›yla, tuz oda s›cakl›¤›nda
s›v› hale gelir.
En çok bilinen iyonik s›v›lar organik
tuz olarak kullan›l›yor ve bunlardan
çok say›da iyon sa¤lanabiliyor. Bunlar
alüminyum (II) klorür gibi inorganik
tuzlarla bir araya getiriliyor. Bu iki kat› kar›ﬂt›r›ld›¤›nda da iyonik s›v› elde
ediliyor. ‹yonlar›n de¤iﬂik kombinasyonlar› kullan›larak ve göreli konsantrasyonlar› ayarlanarak, plastik, birçok metal ve hatta kimi kayalar› bile
çözebilecek çözeltiler haz›rlamak olas›.
Bu bebek teknolojinin de ilk endüstriyel uygulamas› gerçekleﬂtirildi. Kimyac›lar, tepkimelerde kullan›lan katalizörleri de çözündürmek istiyorlar. Bunlar› çözeltiden geri almak hem çok zor,
hem de pahal› bir iﬂlem. Bu yeni teknolojiyi kullanan bilimadamlar›, bu sorunun üstesinden gelebilmek için kloroalüminat iyonik s›v›s›n› kullan›yorlar.
Geleneksel yöntemde baﬂlang›ç materyali olan büten kullan›larak, y›lda ortalama 200.000 ton okten üretiliyordu.
Ancak, pahal› nikel katalizörlerin kat›
halde kullan›lmalar› ve tepkime sonunda kaybolmalar› gerekiyordu. Bunu baﬂarmaksa zahmetliydi. Yeni iﬂlemde kaB‹L‹M ve TEKN‹K 96 Kas›m 2001

talizör, iyonik s›v›da çözünebiliyor ve
sonuçta okten kloroalüminat s›v›s›yla
kar›ﬂmad›¤›ndan da çözeltiden al›n›p
yeniden kullan›labilir hale gelebiliyor.
Kimyac›lar birkaç y›ld›r büyük bir
ﬂevkle iyonik s›v›larla ilgili çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar. Daha ﬂimdiden birçok araﬂt›rma grubu kimi önemli organik sentez tepkimelerini iyonik s›v›larla
yeniden gerçekleﬂtirdiler. Örne¤in, karbon atomlar›n› birbirine ba¤layan Heck
tepkimesinde katalizör olan palladyum,
tepkimeden sonra kaybolur. Ancak,
tepkime iyonik s›v›lar kullan›larak gerçekleﬂtirildi¤inde palladyum yeniden
elde edilebiliyor. Genellikle benzenden,
kullan›labilir madde elde etmede kullan›lan Friedel-Crafts tepkimesi ve baz›
plastiklerin geri kazan›m›nda baﬂvurulan polietilenin katalitik ay›rma iﬂlemi
de baﬂar›yla gerçekleﬂtirilen tepkimelerden.
Normalde ay›rma, kimilerinde at›k
sorunu yaﬂanan birçok ürünün elde
edilmesini sa¤l›yor. ‹yonik s›v› iﬂlemi

çok seçicidir ve izobütan gibi molekül
a¤›rl›¤› düﬂük ve kullan›m alan› geniﬂ
ürünlerin üretiminde önemli rol oynayabilir.
Nükleer endüstri de bu geliﬂmelerle
yak›ndan ilgileniyor. Harcanan yak›t,
iyonik s›v›da çözülebiliyor, bileﬂenleri
ayr›ﬂt›r›l›yor ve baz›lar› yeniden kazan›labiliyor. Bir baﬂka araﬂt›rma grubuysa
antibiyotik üretiminde çözücü olarak
kullan›lan toluenin yerini de iyonik s›v›lar›n alabilece¤ini gösterdi bize.
Mühendisler, önümüzdeki günlerde
iyonik s›v›lar› ya da süperkritik CO2’yi
de¤iﬂik uygulamalar için de kullanaca¤a benziyor. Ayr›ca bu yeﬂil çözücülerin yollar›n›n kesiﬂti¤i çal›ﬂmalar da yap›l›yor. Örne¤in, ABD’nin Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi’nde
yürütülen bir çal›ﬂmada süperkritik
CO2, iyonik s›v›lardan tepkime ürünlerinin ç›kar›lmas›nda kullan›l›yor. Bu sayede, her zaman ürünün aç›¤a ç›kmas›n› sa¤layan uygun iyonik s›v›n›n kullan›lmas› zorunlulu¤undan kurtulunabiliyor.
Ancak yeﬂil çözücüler alan›nda çal›ﬂan hiçkimse henüz bu iﬂten aﬂ›r› kâr
edecek kadar teknoloji sat›ﬂ› gerçekleﬂtirebilmiﬂ de¤il.

"Yeﬂil" Plastikler
Dünya petrol rezervinin 80, do¤algaz rezervinin 70 ve kömür rezervinin
de birkaç yüzy›ll›k ömrü kald›¤› söyleniyor. Bu nedenle bilim çevrelerinde
k›rm›z› alarm verildi; birçok bilimadam› bunlara alternatif yeni enerji kaynaklar› geliﬂtirmeye çal›ﬂ›rken, kimileri
de fosil yak›t denilen ve kömür, do¤algaz, petrol gibi do¤al enerji kaynaklar›n› kapsayan bu enerji hammaddelerinin kullan›m›n› en aza indirgemeye çal›ﬂ›yorlar. Bu amaçla, biyokimya mühendisleri bitkilerde plastik yetiﬂtirmenin yollar›n› aramaya baﬂlad›lar. Bitkisel bazl› plastikler, yenilenebilir ve biyolojik olarak do¤ada parçalar›na ayr›labilir olduklar› için "yeﬂil" say›l›yorlar.
Bitkilerden yararlan›larak üretilen tüm
plastikler bu özellikleri taﬂ›yor. Ancak,
bunlar›n bir k›sm› sera etkisi gazlar› diye bilinen ve uluslararas› mücadeleyle
atmosfere sal›n›mlar› azalt›lmaya çal›ﬂ›lan karbon dioksit ve metan gazlar›n›n
aç›¤a ç›kmas›na yol aç›yor. Ayr›ca plasti¤i bitkiden ayr›ﬂt›rmak için yine fosil
yak›tlara gereksinim duyuluyor.

Al›ﬂ›k oldu¤umuz geleneksel plastiklerin yerine alternatif yöntemlerle
üretilen plastikleri koyma çabas›ndaki
biyoteknoloji ve tar›m endüstrisi, bugüne de¤in üç yaklaﬂ›m benimsedi. Bunlardan ilki, bitkisel ﬂekeri plasti¤e çevirmek, ikincisi mikroorganizmalar içinde
plastik üretmek ve üçüncüsü de m›s›r
ya da baﬂka ekinlerin içinde plastik yetiﬂtirmek.
Birkaç y›l önce tar›msal ürünler devi Cargill ve en büyük kimya ﬂirketlerinden biri olan Dow Chemical, m›s›r
ve di¤er ekinlerdeki ﬂekeri polilaktid
(PLA) adl› bir plasti¤e dönüﬂtürmek
için kollar› s›vad›lar. Bunun için uygulad›klar› yöntemde önce mikroorganizmalar ﬂekeri laktik aside dönüﬂtürüyor,
daha sonra plastik zincirindeki laktik
asit moleküllerini kimyasal ba¤larla bir
araya getirerek PET diye bildi¤imiz polietilen tereftaleyti oluﬂturuyor.
Bu çal›ﬂman›n ard›ndan di¤er ﬂirketler de boﬂ durmay›p baﬂka yollar denediler. Bunlardan biri de polihidroksilkanoeyt (PHA) elde edilmesine yönelik.
PHA da PLA gibi bitki ﬂekerinden elde
ediliyor ve biyolojik olarak parçalanabiliyor. Bu kimyasal iﬂlemdeyse bir bakteri yard›m›yla bitkideki ﬂeker, plasti¤e
dönüﬂtürülüyor.
Bu yöntemlere alternatif arayan
araﬂt›rmac›larsa, PHA üretimi konusunda bir baﬂka yola kanalize olmuﬂ
durumda: plastikleri bitkilerde yetiﬂtirmek. Bitki ﬂeker sentezi yapabilsin diye
genetik olarak de¤iﬂikli¤e u¤rat›l›yor
ve üretti¤i ﬂekeri fermente ederek plasti¤e çeviriyor. Her ne kadar bitkilerden
plastik elde etmek baﬂl› baﬂ›na çok etkileyici de olsa, gerçekte çok zor bir iﬂ.
Yapraklardaki kloroplast, plastik elde
etmek için uygun bir ortam. Ancak, bu
yeﬂil organeldeki yo¤un plastik konsantrasyonu fotosentezi engelliyor ve
ürün verimini azalt›yor. Bunun yan›s›ra, bitkiden plasti¤i ayr›ﬂt›rmak da pek
kolay de¤il. Teoride kabul edilen birçok kolayl›k, uygulamada baﬂka sorunlar do¤urabiliyor. Ancak, araﬂt›rmac›lar
için bu teknik engeller aﬂ›lamayacak
boyutlarda de¤il.
Bitkisel bazl› plastiklerden ticari olan› ﬂimdilik yaln›zca Cargill Dow taraf›ndan üretilen PLA. Bu üretim, petrol türevleri kullan›larak yap›lanlardan % 2050 aras›nda daha az fosil kaynak tüketimini gerektiriyor. Ancak bu oran bile
hâlâ oldukça yüksek kabul ediliyor ve

Geleneksel plastik üretimine alternatif arayan
kimyac›lar, m›s›rdan plastik üretmeyi baﬂard›lar.

bu enerji gereksinimini azaltmak için
çal›ﬂmalar sürdürülüyor.
Pertokimyasal plastik üretimine alternatif olan, bitkilerden plastik üretme
yönteminin ba¤›ml› oldu¤u kaynaksa
kömür ya da do¤algaz. Kimi uzmanlar
bunun sürdürülebilirli¤e do¤ru at›lm›ﬂ
bir ad›m oldu¤u görüﬂündeler. Çünkü,
m›s›r gibi hammaddelerden üretilen
plastik yap›m›nda fosil yak›tlar enerji
sa¤lamak için kullan›l›rken, petrokimyasal iﬂlemlerde fosil kayna¤›n büyük
bir k›sm› son ürün aﬂamas›nda yak›l›yor. Fosil yak›t kullan›m›n›n artmas›ysa
sera etkisi gazlar›n›n atmosfere daha
çok yay›lmas› ve çevresel sorunlar›n
büyümesi anlam›na geliyor.
Araﬂt›rmac›lar›n görüﬂüne göre, biyokütle enerjisinden yararlanmak ek
enerji gereksinimini dengeleyecek. Bitkisel bazl› plastik üretimi yönteminde
aç›¤a ç›kanlar, fosil karbon yak›lmas›yla aç›¤a ç›kan CO2’den daha az zararl›.
Bitki saplar›ndaki karbonun yak›lmas›
da atmosferdeki net CO2 oran›n› art›rm›yor. Çünkü teoride, gelecek baharda
yetiﬂen bitkiler ayn› miktarda gaz› absorbe edecek.
Bu teorik analizden yola ç›kan bir
grup araﬂt›rmac›, plasti¤i ayr›ﬂt›rd›ktan
sonra kalan m›s›r saplar›n› elektrik ve
buhar elde etmek için yakmay› ak›l ettiler. Bu senaryoda, biyokütle türevli
elektrik, PHA’y› ayr›ﬂt›rmada çok daha
verimli. Ayr›ﬂt›rma sonras›nda artan
enerji de elektrik üretiminde fosil yak›t
yerine kullan›labilir. Bu sayede sera etkisi gazlar›n›n yay›l›m› da azalt›lm›ﬂ
olur.
Ne yaz›k ki hem çevresel, hem teknik, hem de ekonomik sorunlar›n hepsine birden çare olabilecek tek bir stra-

teji geliﬂtirmek ﬂimdilik pek olas› görünmüyor. Geleneksel plastikler, fosil
yak›tlara hammadde olarak gereksinim
duyarken, PLA ve PHA duymuyor. Geleneksel plastikler, PLA ve PHA’ya göre daha çok çeﬂit olana¤› sunarken biyolojik olarak parçalanabilir de¤iller.
Biyolojik olarak parçalanabilme, kat›
at›k sorununa çözüm getirirken, sera
etkisi gazlar› aç›¤a ç›kar›yor. Fermentasyonla elde edilen bitkisel PLA ve
PHA üretimi, m›s›r içinde PHA üretmekten teknik olarak daha kolay olsa
da tar›m alanlar›n›n di¤er gereksinimler için kullan›lmas›n› güçleﬂtiriyor. Ayr›ca, PLA üretimi, petrokimyasal rakiplerinden daha az fosil kayna¤a gerek
duysa da, üretim s›ras›nda hâlâ sera gaz› aç›¤a ç›karan enerjiye gereksinim
duyuyor.
Plastik endüstrisi için atmosferdeki
CO2 miktar›n› azaltmak ﬂimdilik bir
lüks olabilir. Ancak, yaln›zca plastik
üretimi de¤il, herhangi bir üretim iﬂleminde yenilenebilir hammadde ve enerjiden yararlan›labilir. Her ﬂeye karﬂ›n,
yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ekonomideki en önemli bileﬂenlerden biri
ve gerçekten "yeﬂil" plastikler üretmede öncelikle aﬂ›lmas› gereken bir engel.
Kimi çevreler yeﬂil kimya anlay›ﬂ›n›
pek ciddiye almasalar da yeﬂil kimyac›lar yeni moleküller, yeni yap›lar ve tepkimeler geliﬂtirerek kimyasal üretimin
hem ucuzlamas›na, hem de önemli boyutlarda kirlilik do¤uran sevimsiz yüzünün de¤iﬂtirilmesine u¤raﬂ›yorlar.
Elif Y›lmaz
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